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اخبار کوتاه

رئیسجمهور در پیام تبریک به سلطان جدید عمان:

امیدوارم روابط تهران  -مسقط بیش از پیش
و در همه زمینهها گسترش یابد

رئیس جمهور در پیامی با تبریک انتصاب «هیثم بن طارق آل سعید» به عنوان
ســلطان عمان ابراز امیدواری کرد ،روابط فی ما بین در دوره زعامت ایشان نیز با
حکمت و درایت ،بیش از پیش و در همه زمینهها گسترش یابد.
متن پیام حجتاالسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
عالی جناب هیثم بن طارق آل سعید
سلطان عمان
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
با اهداء بهترین درودها ،انتصاب جنابعالی را به عنوان ســلطان عمان تبریک
و تهنیت میگویم.
روابط جمهوری اســامی ایران و ســلطنت عمــان در زمان مرحــوم مغفور
عالیجناب قابوس بن سعید سلطان فقید عمان براساس اعتماد متقابل پایهگذاری
گردیــد .امیدوارم روابط فی ما بین در دوره زعامت شــما نیز با حکمت و درایت،
بیش از پیش و در همه زمینهها گسترش یابد.
از خداوند متعال ،سالمتی و موفقیت آن جناب و عزت و سربلندی مردم برادر
سلطنت عمان را مسألت دارم».
همچنین رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت قابوس بن سعید سلطان
فقید عمان ،به ســلطان عمان و مردم مسلمان ســلطنت عمان و خاندان محترم،
برای آن مرحوم غفران الهی و برای مردم عمان بهروزی مسالت کرد.
متن پیام حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
عالیجناب هیثم بن طارق آل سعید
سلطان عمان
السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
با نهایت تأسف خبر درگذشت عالیجناب قابوس بن سعید ،سلطان فقید عمان
واصل و موجب تأثر گردید.
آن فقیــد در پنج دهه حکومت خود ،اقدامهای فراوانی برای رفاه و پیشــرفت
مردم و کشورش انجام و با اعتماد متقابل جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان،
روابط دو کشــور را بر مبنای دوستی و برادری پایهگذاری و الگویی از روابط خوب
بین کشــورهای همسایه ارایه کرد .وی سیاستمداری با درایت بود و نقش مؤثری
در استقرار صلح و ثبات در منطقه ایفا نمود.
اینجانب این ضایعه جانگداز را به آن جناب ،مردم مســلمان ســلطنت عمان و
آن خاندان محترم تســلیت میگویم و از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و
رضوان الهی و برای مردم کشــور دوست و برادر ســلطنت عمان بهروزی مسألت
مینمایم».

یرتبه ایران و سوریه:
جهانگیری در نشست مشترک هیاتهای عال 

تنفر ملت ایران نسبت به اقدامات آمریکا بیشتر شده است

معــاون اول رئیسجمهــور بــا تاکید بر
اینکه انتقام واقعــی از اقدامات جنایتکارانه و
غیرقانونی آمریکا و در رأس آن ترور ســردار
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی ،خروج آنها
از منطقه اســت ،گفت :خوشــبختانه پارلمان
عراق تصمیم بسیار خوبی در اخراج نیروهای
آمریکایی در این کشور اتخاذ کرد که امیدوارم
این موج در ســایر کشورهای اسالمی منطقه
نیز شکل بگیرد.
به گزارش ایسنا ،اسحاق جهانگیری پیش
از ظهر دیروز (دوشــنبه) در نشست مشترک
هیاتهــای عالیرتبــه ایران و ســوریه اظهار
داشت :دخالتهای بی جای کشورهای غربی
به خصوص آمریکا باعث ناامنی و بی ثباتی در
منطقه شده است و آمریکا با تشکیل گروههای
تروریســتی نظیر داعش جنایات بزرگی را در
سطح منطقه و به خصوص در کشورهای عراق
و سوریه انجام داده است.
معــاون اول رئیس جمهور بــا بیان اینکه
آمریکاییها براســاس خوی استکباری خود
سردار سپهبد قاسم ســلیمانی را به شهادت
رساندند ،تصریح کرد:پس از شهادت این سردار
بزرگ اسالم موج عظیمی از عزا و همبستگی
در بین کشورهای اسالمی و به خصوص مردم
کشورهای منطقه ایجاد شد و مردم کشورهای
منطقه ضمن ابراز همبســتگی با ملت ایران،
حضور شکوهمندی در مراسمهای مختلف از
خود برجای گذاشتند و در این میان گروههای
تروریستی از این شهادت خرسند شدند.

جهانگیری اجتماعات مردم ایران در تشییع
و خاکسپاری شهید سردار سلیمانی را اتفاقی
کم ســابقه در تاریخ کشور برشــمرد و افزود:
قطعاً تنفر ملت ایران نسبت به اقدامات آمریکا
در مقایسه با گذشته بیشتر شده است.
معــاون اول رئیــس جمهــور افــزود :از
کشورهای دوست و مردم مسلمان منطقه که
پس از شهادت سردار سلیمانی ابراز همدردی
و پیام تســلیت ارســال کردند و به خصوص
دولت و ملت ســوریه که در همه سطوح با ما
همدردی کردند صمیمانه قدردانی میکنم.
جهانگیری بــا تاکید بر اینکــه جمهوری

سخنگوی دولت با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی اعالم کرد

بیاطالعی رئیسجمهور تا عصر روز جمعه

کواکبیان در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس:

همه نهادها برای مشارکت حداکثری مردم
در انتخابات باید تالش کنند

مصطفی کواکبیــان در تذکری در صحن علنی مجلس ضمن عرض تســلیت
مجدد برای جانباختگان هواپیمای اوکراینی که بیش نیمی از آنها از تهران بودند،
گفت :انتخابات مجلس یازدهم ،دوم اســفند برگزار میشود و حدود یک ماه دیگر
قرار است تا تبلیغات انتخاباتی هم شروع بشود ،ولی صدا و سیما در خواب است و
هیچ کاری برای حضور گسترده مردم در انتخابات انجام نمیدهد.
رئیس فراکســیون دیپلماســی و منافع ملی مجلس افــزود :همه نهادها حتی
شورای محترم نگهبان هم باید سختگیریهایی که براساس قانون هست را حتما
دقت بکنند که خدایی نکرده باعث کاهش مشارکت مردم نشود.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس در ادامه در تذکری
خطاب بــه وزارت ارتباطات خاطرنشــان کرد :در این جریانــات علیرغم ادعای
آزادیخواهی آمریکاییها ،نشــان داده شد که در اینستاگرام وقتی که بحث سردار
شــهید حاج قاسم سلیمانی مطرح شد ،بســیاری از پستها حذف میشدند کما
اینکه میلیونها پســت داخلی و خارجی حسابهای کاربری و پستهای معنوی
حذف شد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت :از وزیر ارتباطات میخواهم شــبکه ملی
ارتباطــات را جدی بگیرند و شــوخی نگیرند و مردم بتواننــد در فضای مجازی
فعالیت کنند.
سرمقاله

زوایای پیدا و پنهان پرواز ۷۵۲؛ تحلیل سایبری

ادامه از صفحه 1
 -۴در حال حاضر ،یکی از سناریوهای مطرح و کامال جدی در خصوص گزارشات
عجیب پرتاب موشکهای کروز در فضای کشور ایران ،حمله سایبری نیروی هوایی
آمریکا توسط ناوگان هوایی از هواپیماهای فوق پیشرفته  R335wاست که ایجاد
اختالل در شبکه راداری میکند .در خصوص این هواپیماها این قابلیت تعریف شده
است که با حمالت سایبری از نوع  SUTERدر سه سطح ،امکان ارسال اطالعات
خاصی را برای برخی از الیههای پدافندی فراهم میکند .الزم به ذکر اســت که در
ادامه تقابل سایبری امپراطوری رسانههای آمریکایی و صهیونیستی با نظام و مردم
ایران ،ســناریوهای کامال غیر منطقی و به ظاهر کامال فنی و امنیتی در شبکههای
اجتماعی به ســرعت و با فوروارد کردنهای غیر مسئوالنه ناآگاهان در حال انتشار
است تا شــاید حقیقت ماجرا ،تا آنجا که میسور است گم شود و مردم و کشور در
سر درگمی قرار گیرند؛ زهی خیال باطل که ومکروا و مکراهلل واهلل خیر الماکرین.
 -۵اینکه چرا پروازها در کشور برای ایجاد فضای  CLEARمتوقف نشده شاید
به این دلیل بوده است که هیچ آمارهای وجود نداشته است که احتماال آمریکا ،چه
اهدافی را و در چه ســاعات و یا حتی چه روزهایی پس از گام نخســت در انتخاب
سخت ،میخواهد در ایران مورد هدف قرار داد و آیا اصوال به چنین خبطی دست
خواهــد زد یا خیــر .به هر حال امکان قضاوت صریــح را نگارنده در حال حاضر با
اطالعات موجود ،بیشــتر از این ندارد .فقط از خوانندگان محترم دعوت میشــود
که به نقش احتمالی پیام توئیتری ترامپ درخصوص شــامل شدن تمامی اهداف
در ایران ،حتی اهداف فرهنگی در این مهم توجه کافی و وافی شــود که چگونه با
ترفند شــیطنتآمیز سایبری ،سطح پدافندی کشور را در باالترین سطح گسترش
داده است .گسترشی که پدافند قدرتمند کشور هیچ باکی از آن نداشته است اما اگر
ثابت شــود که سناریوی حمالت سایبری ناوگان هواپیماهای  R335wآمریکا از
همان ابتدا در دست اقدام بر علیه ملت مظلوم ایران بوده است ،آنگاه پیام بیسابقه
توئیتری ترامپ بهتر فهمیده میشود.
کالم پایانی
عزیزانی که این یادداشت را مطالعه میفرمایید ،باید همه صبور باشیم و منتظر
تکمیل تحقیقات و بررســیهای مقامهای عالی رتبه نظامی و اطالعاتی همچنین
سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران باشیم .متواضعانه چند نکته را جهت پیشبرد
بهتر امور مطرح میکنم .اول؛ نبردهای امروز مشــتمل بر نبردهای سایبری است.
این نبرد فقط از نوع جنگهای فوق پیشرفته الکترونیکی و مخابراتی نیست؛ نبردی
اســت که در آن ،وفق تحلیل فوق میتواند از توئیت  ۵۲ترامپ! در پاسخ به انتقام
سخت جمهوری اسالمی ایران شروع میشود .دوم؛ در نبرد سایبری ،زمان و افکار
عمومی ،دو عاملی اســت که میتواند صحنه نبرد را بــر هم زند؛ به طور مثال ،در
تحلیل فوق در این یادداشت اشاره شد که بجای شنبه صبح در انتشار اطالعیهها،
اگر جمعه صبح این مهم انجام میشد تا چه حد میتوانست در تحرکات دشمن در
حوزه تقابل سایبری ،ضربات جدی وارد یا بخشهایی از تحرکات مخرب دشمن را
زمین گیر کند بجای اینکه خودمان دچار برخی ضربات شویم .ما در دنیای سایبر
زندگی میکنیم به طوری که حتی افراد بزرگ برنامه سازی مانند آقای طالب زاده،
نتواند بخوبی قواعد مناســبات سایبری را در بیان جایگاه حادثه سقوط هواپیمای
اوکراینی در برنامه عصر ،رعایت کند .این را گفتم زیرا ایشــان فرد بســیار موثری
اســت و قطعا برای تبیین بیشتر در رعایت مناسبات سایبری و قواعد آن ،میتواند
منبعد روشــنگریهای خوب و اساسی داشته باشــد تا اول از همه ،خود سازمان
صدا و ســیمای جمهوری اســامی ایران از آن بهره کافی و وافی را ببرد ،به توفیق
الهی .همه صاحبان تریبون باید بدانند که در فضای سایبر و رسانههای تعاملی ،نوع
صحبت کردن در رســانههای جمعی ،قواعد خاص خود را میطلبد .سوم؛ از قبول
مســئولیت برخی اشــتباهات مدیریتی و فردی در بروز سانحه بزرگ پرواز  ۷۵۲و
اظهارات تاریخی سرداران حاجیزاده و سالمی ،بیاندازه قدردانی میشود اما یادمان
نرود که آمریکا از ادامه کید و تقابل سایبری در این باب فعال کوتاه بیا نیست .شاید
به موازات انجام و اجرای مسئولیتهایی که در قبال شهداء و جان باختگان سانحه
سقوط هواپیما داریم ،برداشتن گامهای موثر سیاسی  -فنی  -حقوقی در پیگیری
مسئولیتهای قابل اثبات آمریکا در سازمان ملل و مجامع بینالمللی در بروز سانحه
پرواز  ۷۵۲از اوجب واجبات باشد .سانحه سقوط هواپیما بزرگ است بخصوص در
تعریفی مانند پرواز  .۷۵۲چهارم؛ آیا وقت آن نرســیده اســت که دیگر ،به اشتباه
مصطلح از فضای ســایبری به فضای مجازی پایان دهیم و نام شورای عالی فضای
مجازی را به شورای عالی فضای سایبری تغییر دهیم؟

اســامی ایران همانند گذشته در کنار دولت
و ملت ســوریه خواهد بــود و به حمایتهای
خود از این کشور ادامه خواهد داد خاطرنشان
کرد :ایران از تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت
دولت این کشــور برای برقرای ثبات و آرامش
حمایت خواهد کرد و امیدوارم بحران «ادلب»
نیز به نحو مطلوب حل و فصل شده و حاکمیت
دولت سوریه بر تمام اراضی این کشور مستقر
شود.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنین با
قدردانی از اقدام بشاراسد رئیسجمهور سوریه
برای تقدیم باالترین مدال و نشــان این کشور

به مقام شامخ شهید ســردار سلیمانی گفت:
ابراز لطف و محبت دولت وملت سوریه در باره
خدمات شهید سردار سلیمانی برای ما دلگرم
کننده است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود
با اشــاره به اینکه تهران عالقمند است روابط
و همکاریهــای اقتصادی خود را با دمشــق
گســترش دهد ،بر ضرورت پیگیری و اجرایی
شدن توافقات امضا شده در سفر اخیر خود به
سوریه تأکید کرد.
معــاون اول رئیــس جمهــور ادامــه داد:
شــرکتهای خصوصی ایران بســیار مشتاق

هســتند تا در بازســازی ســوریه مشارکت
فعال داشته باشــند و اکنون که هماهنگیها
و توافقــات برای بازســازی ســوریه به اتمام
رســیده ،امیدوارم در ســال  2020شــاهد
اتفاقــات مثبــت و نتایــج مطلــوب در این
زمینه باشیم.
نخست وزیر ســوریه نیز در این نشست با
اشــاره به توطئهها و برنامههــای آمریکا برای
تحمیل جنــگ به کشــورهای منطقه گفت:
نمونه و تجلی توطئههای آمریکا در ترور سردار
شهید حاج قاسم سلیمانی مشاهده شد و این
اتفاق تلخ در حقیقت نتیجه تجاوزاتی بود که
آمریکا در منطقه انجام داد.
عماد خمیس هدف از ســفر خود به تهران
را ابراز همدردی و تسلیت دولت و ملت سوریه
به مقام معظم رهبری ،مردم و مسئولین کشور
برای شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی عنوان
کرد و افزود :سوریه بر حق جمهوری اسالمی
ایران در دفــاع از خود و مقابله با تهاجمات و
تجاوزات دشمنان تأکید دارد و ما همبستگی
خود را با برادران خود در جمهوری اســامی
ایران اعالم میکنیم.
نخســت وزیر ســوریه با بیان این که خبر
شهادت سردار ســلیمانی را با درد و ناراحتی
دریافت کردیم گفت :این فرمانده بزرگ نماد
مبارزه و تقویت امنیت برای تمام مردم منطقه،
آزادیخواهــان و گروههــای مقاومت بود و هر
چقدر در وصف این سردار سخن بگوییم قطعاً
حق مطلب ادا نخواهد شد.

ســخنگوی دولت گفت :اقدام روز شــنبه ســتاد کل
نیروهــای مســلح در صدور بیانیــهای که بــا صداقت و
مســئولیت پذیری این حادثه را بــر عهده گرفتند و اعالم
کردند که ناشــی از یک خطای انســانی بوده؛ قابل تقدیر
و شــروع خوبی اســت که قطعا با شــفافیت تا انتها ادامه
خواهــد یافت .به گزارش ایســنا ،علی ربیعی ســخنگوی
دولت در ابتدای نشســت خبری این هفته اظهار کرد :در
هفتهای که گذشت ،هنوز از داغ فقدان سردار شهید قاسم
ســلیمانی فارغ نشــده بودیم و عزادار از دست دادن این
ســردار بزرگ مقاومت بودیم که داغ دیگری از راه رســید
و بر سینههایمان آوار شد .وی ادامه داد :حادثه هواپیمای
اوکراینی و کشته شدن  ۱۷۶مسافر این هواپیما که عمده
آنها هموطنان ایرانی و ســایرین نیز از هم نوعان ما بودند
دلهای ما را غمگین کرد و از آن غم انگیزتر و مصیبت بار
تر این بود که بعد از تقریبا ســه روز با خبر شدیم که این
هواپیما در نهایت تاسف با آتش پدافند خودی ساقط شده
است و این دردی مضاعف بر دلهای ما نهاد.
همه موضعگیریها
ریشه در بیاطالع گذاشتن داشت
سخنگوی دولت خاطرنشــان کرد :انتقادات زیادی در
این روزهای غم انگیز متوجه مســئوالن و مقامات ذیربط
کشور شــد .ما متهم به دروغگویی و پنهانکاری شدیم در
حالیکــه واقعا اینگونه نبود .حتــی در بیانیه ای که من در
پنجشنبه شب منتشر کردم برداشت عدم صداقت صورت
گرفت .اما واقعیت این اســت که ما دروغ نگفتیم .دروغ به

کمک  ۳میلیاردی قطر کذب است

معنی جعل آگاهانه و عامدانه واقعیت است .این چیزی بود
که از جانب ما به هیچ وجه اتفاق نیفتاد .همه کســانی که
در آن روزهــا و در اوج جنگ روانی آمریکا علیه ملت ایران
اظهــار نظر میکردند مبتنی بر عرق ملی و با اســتناد به
اطالعات موجــود در همان لحظه اظهار بود و همه موضع
گیریها ریشــه در بیاطالعی و یا بهتــر بگویم بیاطالع
گذاشتن آنها داشت.
فرجام همه پرسشها بر این قرار گرفت که
موشکی اصابت نکرد
ربیعی افزود :آنچه که من نیمه شــب پنجشــنبه بیان
کردم مبتنی بر مشاهده جنگ روانی گسترده امریکا علیه
ملت ایران و از سوی دیگری مبتنی بر اطالعاتی بود که در
اختیار کل دولت بود مبنی بر اینکه موشک هیچ نقشی در
این حادثه نداشته است .حاال االن قصد ندارم در این مجال
از تماسهای مکرر و اقداماتی که تا نیمه شب ادامه داشت
ســخن بگویم اما فرجام همه پرسشها بر این قرار گرفت
که موشکی اصابت نکرد.
وی افــزود :روز جمعــه نتایج تحقیقات نهایی شــده
ســتاد کل نیروهای مســلح در دبیرخانه شــورای امنیت
ملی بررســی و به اطالع رئیس جمهور رسید و پس از آن
جلســه ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل شد .همه بهت
زده ،ناراحت و نگــران بودند .هیچ یک از مقامات دولت از
جمله شــخص رئیس جمهور تا عصــر روز جمعه از علت
اصلی ســقوط هواپیما که همان آتش پدافند غیر عمدی
خــودی بوده مطلع نبودند و تا آن ســاعت همان گونه که

سردار حاجیزاده هم عنوان کردند صرفا بر اساس اطالعات
و دادههــای موجود همان موقع اظهــار نظر میکردند .به
هرحــال از عصر روز جمعه که رئیــس جمهور از موضوع
مطلع شــدند دستور تشکیل شــورای عالی امنیت ملی را
داند که منجر به صدور بیانیه ســتاد کل نیروهای مســلح
و بیانیــه رئیس جمهوری در این خصوص شــد .از همان
ساعت رئیس جمهوری تاکید کردند که به سرعت به مردم
اطالع رسانی شود.
در حاشیه دو تا از تجمعات اخیر بودم
ربیعی در پاســخ به این پرســش که چرا در تجمعات
مقابل دانشــگاه امیرکبیر با سوگواران برخورد شده است؟
گفت :ما هیچ مشــکلی با جمع شــدن ،عــزاداری کردن،
بیان ناراحتی کردن و اعتراض به اطالع رســانی دیرهنگام
نداریم ،مخصوصا بعد از اینکه آیین نامه اعتراضات تدوین
شــود .من خودم در حاشــیه دو تا از این تجمعات بودم و
شــلیک گلولهای صورت نگرفته اســت ،ولی گاز اشک آور
استفاده شده است.
رئیس جمهور عصر جمعه از واقعه خبردار شد
شک نکنید
وی در پاســخ به پرسشی درباره اینکه چرا شخص او و
دیگر مســئوالن دولتی پس از مشــخص شدن ابعاد واقعه
هواپیمای اوکراینی استعفا نمیدهند؟ گفت :اگر نسبت به
خودم احســاس این را میکردم که واقعیتی را میدانستم
و بــه مردم نگفته ام حتما میرفتــم .اگر االن هم ،چنین
احساســی کنم که بودنم و آمدنم که برای کمکی به مردم

بوده است تغییر کرده ،لحظهای نمیماندم .مطمئن باشید
کــه رئیس جمهور عصر روز جمعــه از این واقعه خبر دار
شــده اســت .در این موضوع شــک نکنید .ایشان تا عصر
جمعه مطلع نبودنــد .نمیدانم نیاز به چه چیزی بوده که
کار بررســی این موضوع طول کشــیده است .اما برخی از
چهرههایی که بیش از چهل سال است میشناسم همچون
سرلشــکر باقری انسانهایی بســیار صادق هستند و برای
مردم و کشور خود فداکار.
ربیعــی تصریح کرد :ما همه کشــورهای درگیر در این
حادثــه را دعوت کردیــم که به تهران آینــد و موضوع را
بررســی کنیم ما آن زمان اطالع نداشــتیم که چه اتفاقی
افتــاده اســت و البتــه که اگر اطــاع داشــتیم هم این
درخواست را مطرح کردیم و االن هم میگوییم که باید به
ایران بیایند و موضوع بررسی شود؛ اما ما و همه مسئوالن
ذی ربط دولتی همه در روز جمعه مطلع شدیم.
کمک سه میلیارد دالری قطر به ایران
برای هواپیمای اوکراینی کذب است
ســخنگوی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش که
آیا قرار است قطر برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی
به ایران کمک  ۳میلیــارد دالری بکند ،تاکید کرد :کمک
ســه میلیارد دالری قطر به ایران برای هواپیمای اوکراینی
کذب اســت .خوشــبختانه مالقات خوبــی را با قطریها
داشتیم و مباحث بســیار خوبی در ارتباط با دوجانبههای
منطقه با آنها مطرح شد .قطر خواستار روابط دوجانبه قوی
با ایران است و ما نیز استقبال میکنیم.

فاضل میبدی:

نحوه اطالعرسانی درباره سقوط هواپیما بد بود
یک عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه
علمیه قم بــا بیان اینکه با مســببین فاجعه
سقوط هواپیما باید برخورد قاطع شود ،گفت:
اشتباه بزرگی انجام شده ،نحوه اطالع رسانی
هم خیلی بد بوده است.
حجت االســام والمســلمین محمدتقی
فاضل میبدی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به
فاجعه ســقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی
اظهار کرد :متاســفانه این حادثه بسیار تلخی
بود که موجب شــد جوانهای تحصیل کرده
کشور از دســت بروند .آنها نه تنهاسرمایه ما
بلکه سرمایه بشری بودند.
وی ادامه داد :نحوه اطالع رســانی بد بود.
نماینده مردم ســراوان در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به مشکالتی که در پی سیل
در سیستان و بلوچستان رخ داده ضمن اشاره
به این که بســیاری از روســتاها به زیر آب
رفتند گفت ۵۰۰ :روســتا ،شهر و شهرستان
به هیچ راهی دسترسی ندارند.
به گزارش ایســنا ،محمد باســط درازهی
نماینده مردم ســراوان در مجلس شــورای
اســامی در تذکری شــفاهی جلســه علنی
مجلــس خطاب بــه وزارت خانههــای نیرو،
ارتباطــات و راه گفت :عدم توجه به اســتان
سیستان و بلوچستان به خصوص در مواقعی
وزیــر نفت گفــت که مشــکل مربوط به
سوخت با ســولفور کم موجب ایجاد اختالل
در کشتیرانی نخواهد شد.
به گزارش ایســنا ،بیژن نامــدار زنگنه در
جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سوال علی
اکبر کریمی نماینــده اراک دربار ه چگونگی
تامین سوخت با سولفور کم گفت :این سوال
یک بار دیگر در اردیبهشــت ســال جاری از
سوی آقای ســاری نماینده اهواز مطرح شده
و من به آن پاسخ دادم .اما ظاهرا از نظر آیین
نامه داخلی مجلس هر چند بار سوالی مطرح
شود باید به آن پاسخ دهیم.
وی افــزود :در ســال  ۲۰۱۷یک میلیون
تــن در روز تولید نفت کوره جهان بوده که ۲
درصد حاوی گوگرد کمتر از نیم درصد بوده
و با اســتاندارد وضع شده تطابق داشته است.
در مجموع دو سوم نفت کوره تولیدی جهان
که به عنوان سوخت کشتیها مصرف میشود
گوگرد باالی دو و نیم درصد دارد.
وی ادامه داد :در حال حاضر که قرار است
گوگرد نفت کوره زیر نیم درصد بیاید قیمت
مازوت کاهش و قیمت نفت کوره کم سولفور

ابتدا گفتند که نقص فنی موجب سقوط شده
است در حالیکه باید اعالم میکردند که صبر
کنید تا نظرات کارشناســی ســرجمع شود.
رسانهها هم خوب عمل نکردند و حادثه را به
آمریکا مرتبط کردند .مردم دیگر به این اخبار
اعتماد نمیکنند ،زیرا ما عادت کرده ایم همه
مسائل را سیاسی کنیم.
این اســتاد حوزه با اشاره به اینکه غربیها
براساس نظرات کارشناســی اعالم کردند که
اصابت موشــک هواپیما را سقوط کرده است،
تصریــح کرد :بــا این حال با این مســاله در
داخل کشور برخورد سیاســی شد .حاال باید
از این تجربه تلخ عبرت گرفته شود تا اینگونه

مسائل به جای اینکه سیاسی شود ،به صورت
کارشناسی دنبال شود.
فاضل میبدی همچنین با بیان اینکه سقوط
هواپیمای اوکراینی به صنعت توریســم کشور
ضربه میزند و ایرالینها دیگر حاضر نیستند
به ایران پرواز داشــته باشــند ،افزود :با اینکه
این حادثه عمدی نبوده اما جان انســانهای
بی گناه زیادی گرفته شده است و الزم است
با مسببین برخورد قاطعی انجام شود.
وی ادامه داد :شــاید عذرخواهی و استعفا
تا اندازه ای التیام بخش خانوادههای کشــته
شدگان این حادثه باشد .صداوسیما ،رسانهها
و هرکسی که در این زمینه زود قضاوت کرده

است هم باید عذرخواهی کند .از خانوادههای
مسافرین این هواپیما دلجویی و تفقد شود .به

نماینده مردم سراوان در مجلس:

 ۵۰۰روستای سیستان و بلوچستان به هیچ راهی دسترسی ندارند
که مشــکالتی ایجاد میشــود به چه دلیل
است؟  ۵۰۰روستا و شهر و شهرستان به هیچ
راهی دسترســی ندارند و خیلی از روستاهای
سیستان و بلوچستان زیر آب رفتند و امکانات
محلی پاسخگوی این مشکالت نیست .دولت
باید موضوع را پیگیری کند و به مشکل مردم
در ایام سیل و خسارت توجه شود.
وی در ادامه با اشــاره به مشــکالت حوزه

راه سیســتان و بلوچســتان از وزارت راه
خواســت تا مشــکالت جادهای این استان را
برطرف کنــد و خطاب به وزیــر نفت گفت:
در برخی از شهرســتانهای استان درجه هوا
به زیر صفر هم آمده متاســفانه نفت سفید،
گازوئیل و بنزین به موقع به دست شهروندان
نمیرســد .الزم اســت وزیر نفت به این مهم
توجه کند.

الزم بــه ذکر اســت ،معــاون اول رئیس
جمهور صبح دیروز (دوشنبه) در تماسهای
جداگانه با اســتانداران سیستان و بلوچستان
و کرمــان ضمــن اطالع از آخریــن وضعیت
بارندگیهای کمســابقه و خســارات ناشی از
سیل در این دو استان ،بر ضرورت بسیج همه
امکانات برای رســیدگی به آسیبدیدگان از
سیل و تالش برای کاستن از آالم و خسارات

وزیر نفت:

مشکل سوخت اختاللی در کشتیرانی ایجاد نمیکند
افزایش یافته اســت .کشور ما هم در شرایط
عادی فعالیت پاالیشگاهها مقدار نفت کورهای
که در روز تولید میکند  ۴۰هزار تن است که
 ۱۳هزار تن مربوط به آبادان اســت و تصفیه
مجدد میشود و تقریبا  ۲۰هزار تن نفت کوره
با سولفور باال داریم.
زنگنه یاد آور شــد :راه حــل تهیه نفت
کوره با سولفور کم بهینه سازی پاالیشگاهها
است تا هم گوگرد نفت کوره و هم تولید نفت
کوره کاهش یابد که این نیازمند  ۱۰میلیارد
دالر ســرمایه گذاری است و در شرایط فعلی
دسترســی به آن به این سادگی امکان پذیر
نیست.
وزیر نفت تاکید کــرد :من بارها گفتم که
قیمت ســوخت یا نفت کوره کم ســولفور به
شــدت باال میرود و این واقعیت بازار است.
قیمت کشــتیرانی در دنیا هم باال رفته ما راه
حلهایی داریم که من آنها را خدمت وزیر راه

نوشتم .یکی استناد به قانونی که به کشتیها
تکلیف میکند باید سوخت با گوگرد زیر نیم
درصد اســتفاده کند .اما اگر کشــتی بگوید
امکان تامین ســوخت کم ســولفور را ندارد
میتواند از ســوخت با ســولفور باال استفاده
کند .جمهوری اسالمی هم میتواند به دلیل
شــرایط اضطراری به این قانون استناد کند
این حق قانونی و حقوقی ما است.
وزیــر نفت یکــی از راه حلهــا را تجهیز
کشــتیها به اســکرابر عنوان و خاطر نشان
کرد :این سیســتمی اســت که بیــن  ۲تا ۷
میلیون دالر هزینه دارد .حتی از بهینه سازی
پاالیشگاهها نیز به لحاظ اقتصادی بهتر است
ولی هیچ کشــتی ایرانی ایــن کار را نکردند.
کشــتیها در ســال  ۲۰۰۲تا  ۲۰۲۰فرصت
داشتند اســکرابر نصب کنند .چرا این کار را
نکردند .اخیرا هم ضمنی میگویند ســوخت
ارزان و یارانهای به ما بدهید.

زنگنــه خاطرنشــان کــرد :روش بعدی
اختالط اســت .ما در این باره جلسات متعدد
داشــتیم و با همکاری شــرکت نفت کش به
ترکیب سوختی رســیدیم که در موتورهای
فعلی جواب میدهــد .موتوری که نفت کوره
مصــرف میکند نمیتواند نفــت گاز مصرف
کند لذا یک ســوخت ترکیبی تولید شد که
 ۴۰تا  ۵۰هزار تن در ماه قابل تامین اســت.
حتی ســوخت از بیرون ایران هم قابل تامین
اســت .روشهای دیگری هم هست مثل این
که با روشهای شــیمیایی مازوت را مخلوط
میکنند که جدا شود بخش خصوصی در این
زمینه فعال شــده که مازوت با سولفور باال را
از ما بگیرد و مازوتی بدهد که سولفورش کم
است.
وی با بیان این که مشــکل تامین سوخت
با ســولفور کم اختاللی در کشــتیرانی ایجاد
نمیکنــد ،یــادآور شــد :مهمتریــن بخش

هر حال اشــتباه بزرگی انجام شده و به آبرو و
حیثیت ایران ضربه وارد شده است.
به مردم تاکید کرد.
«اســحاق جهانگیــری» در ایــن مکالمه
تلفنــی از اقدامــات و تالشهــای نیروهای
امــدادی ،مســئوالن ،نیروهــای اجرایــی و
گروههــای مردمی در رســیدگی به وضعیت
ســیلزدگان قدردانی کرد و از اســتانداران
سیســتان و بلوچســتان و کرمان خواست تا
تمام مساعی خود برای ترمیم خسارات وارده
به زیرســاختها نظیر شــبکههای آب و برق
را بکار گیرنــد و اتصال راهها به منظور امداد
رسانی ســریعتر به روستاها را در دستور کار
قرار دهند.
کشــتیرانی نفتکش اســت که اختاللی در
آن ایجــاد نمیشــود .زیرا اگر ایــن چنین
باشــد صادرات ما هم دچار مشــکل خواهد
شــد .البته مســائل دیگری هم است که به
تحریمها بر میگــردد و ذکر آن به مصلحت
نیست.
زنگنــه افزایش قیمت حمــل و نقل را به
دلیل افزایش قیمتهــای بینالمللی عنوان
و خاطرنشــان کرد :وقتی نرخهای آن طرف
آزاد است فکر نمیکنم نمایندگان دنبال این
باشــند که از منابع محــدود بودجه یارانهای
برای ســوخت نفتکش بگذاریــم .من اجازه
ندارم به کسی که تولید میکنم بگویم تولید
را از قیمت جهانی کمتر بفروش .مگر این که
شــما در بودجه چنین چیزی تصویب کنید
و دو ســه هزار میلیارد تومان یارانه برای آن
قرار دهید.
وزیر نفت در پایان گفت :شــما در دنیا هر
هیدروکربنی را بخواهید میتوانید بخرید اما
قیمتش متفاوت است .ما فعال میتوانیم نیاز
کشتیهای اقیانوس پیما را با سوخت سولفور
زیر نیم درصد تامین کنیم.

